Υποψήφιος Bουλευτής
Εθνικές Εκλογές 2019

Ηλέκτρα Τσαντουλή
Εργασιακή Εμπειρία – Σταδιοδρομία





2009: Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών – Πανεπιστήμιο Κρήτης.
2011 - 2013: Ιδιωτική υπάλληλος – γραμματειακή υποστήριξη σε εταιρεία ηλεκτρονικών
2014: Iδιωτική υπάλληλος - Λειτουργία –διαχείρηση e-shop φαρμακείου
2015 – σήμερα : Προισταμένη τμήματος διαχείρισης κινδύνων σε ιδιωτικό όμιλο εταιρειών

Εκπαίδευση



Ανώτατη εκπαίδευση.
Αγγλικά (Certificate of Proficiency) και Γερμανικά (Grundstufe Deutsch 1)

Εκλογική Περιφέρεια
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Πολιτική Σταδιοδρομία
 2012-2019: Μέλος της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΞΑΝΑ.
 2014: Υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος με το Δημιουργούμε μαζί.
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2019: Υποψήφια Ευρωβουλευτής με τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ

Προσωπικά Στοιχεία
Γεννήθηκα το 1991 στον Πειραιά, όπου και κατοικώ.
Από το 2007 έως το 2008 συμμετείχα στο DSAMUN. το Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών
που ξεκίνησε στην Ελλάδα από την Γερμανική Σχολή Αθηνών. Λειτουργεί όπως
κάποια συνεδρίαση του ΟΗΕ και συμπεριλαμβάνει GENERAL ASSEMBLY (GA) όπου
συνεδριάζουν οι ακόλουθες επιτροπές: Political Committee, Disarmament and
International Security Committee, Social and Humanitarian Committee και
Environmental and Cultural Committee. SECURITY COUNCIL (SC), ECONOMIC AND
SOCIAL COUNCIL (ECOSOC).
Από το 2008 έως το 2009 συμμετείχα στο Athens MUN, το μοντέλο ηνωμένων εθνών
της Αθήνας (Athens Model United Nations). Είναι ένα τριήμερο μαθητικό συνέδριοπροσομοίωση των εργασιών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα
προσομοιώνονται οι εργασίες επιτροπών της Γενικής Συνέλευσης (General Assembly),
του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Humanitarian Committee), και του
Συμβουλίου Ασφαλείας (Security Council).
Σε όλες τα Συνέδρια του MUΝ ήμουν η πρέσβυς της χώρας που εκπροσωπούσε η
ομάδα μου. Οι χώρες αυτές ήταν η Ουγκάντα , το Αφγανιστάν, η Σουηδία και Ισραήλ.
Ως πρέσβυς επίσης συμμετείχα στην Γενική Συνέλευση καθώς και στο Συμβούλιο
Ασφαλείας επιπλέον της εκάστοτε επιτροπής που είχα επιλέξει (Political Committee,
Disarmament and International Security Committee).
Συμμετείχα στην μαθητική ευρωβουλή του 2008 στο Στρασβούργο.
Ως φοιτήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CSD) του
Πανεπιστημίου Κρήτης, διετέλεσα πρόεδρος του Συλλόγου φοιτητών το φοιτητικό
έτος 2012-2013 και ήμουν εκπρόσωπος των φοιτητών στην Γενική Συνέλευση
Τμήματος Καθηγητών από το 2011 μέχρι και την ολοκλήρωση των σπουδών μου.
https://www.facebook.com/ilektra.tsantouli
https://www.instagram.com/tsantouli/
Γιατί επέλεξα τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ

 Πολλοί χαρακτηρίζουν τη γενιά μου ως γενιά χωρίς μέλλον. Δυστυχώς
τα πράγματα είναι χειρότερα. Καμμία γενιά δεν θα έχει μέλλον σε μια
χώρα που έχει ως πρότυπο τη Βενεζουέλα. Ως μαθήτρια και φοιτήτρια
έβλεπα την παρακμή να έχει πλημμυρίσει την Παιδεία και διαφωνούσα
στη λογική των καταλήψεων, των καταστροφών και των σπουδών "όπως
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θέλουμε, όποτε θέλουμε, αν θέλουμε". Πίστευα και πιστεύω στην δύναμη των θεσμών. Μια χώρα μπορεί να πάει μπροστά μόνο με δουλειά, σοβαρότητα και προσήλωση του καθενός σ΄ αυτό που κάνει. Το ίδιο απαιτώ να κάνει και το κράτος. Αλλά δεν το κάνει. Κι ενώ όλα τα κόμματα
χαϊδεύουν τον κρατισμό, για να ψαρεύουν ψήφους, εμφανίστηκε ξαφνικά ένα διαφορετικό κίνημα ανθρώπων οι οποίοι μιλάνε για πράγματα
που σε όλον το κόσμο - εκτός από τη Βενεζουέλα και τη χώρα μας - είναι
κοινός τόπος. Από τη ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ άκουσα όσα σκεφτόμουνα.
Εκτίμησα το ότι πήρε θέση κατά του πανεπιστημιακού ασύλου και υπέρ
της αποβολής από το Πανεπιστήμιο των βάνδαλων φοιτητών. Αυτό
θέλαμε κι εμείς, κανένα κόμμα όμως δεν το τόλμησε. Οι σοβαροί φοιτητές, όπως και οι σοβαροί επαγγελματίες για να δουλέψουν θέλουν οργανωμένο περιβάλλον, με τάξη, ασφάλεια και αισθητική. Τα διαλυμένα
Πανεπιστήμια οδηγούν σε διάλυση ολόκληρη τη χώρα γιατί η Παιδεία
είναι το υπόβαθρο της κοινωνίας.

Η δικιά μου γενιά, αυτή που ξεκινάει την επαγγελματική της ζωή μέσα στην
αβεβαιότητα, μπορεί να φτιάξει μια Ελλάδα καλύτερη."
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